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Doelgroep
Er is veel vraag naar maatwerk voor studenten die zich in de laatste fase van hun opleiding bevinden.
Het werken met leerresultaten (LERs) maakt het mogelijk dit maatwerk te bieden. Dit addendum is
bedoeld voor studenten die op 1-9-2021 meer dan drie jaar bij één opleiding van de lerarenopleiding
(IvL-lero) studeren of studenten die naar verwachting van de opleiding vóór 31-8-2022 kunnen
afstuderen. Mocht een student denken voor deze regeling in aanmerking te komen, overleg dan met
de IO of SLC.
Voorwaarde: positief advies
Via dit addendum willen de lerarenopleidingen van IvL studenten in de gelegenheid stellen om het
eindniveau in één keer te bewijzen als de Instituutsopleider (IO)1 positief adviseert op de vraag: Heeft
het overslaan van tussenliggende niveaus een reële kans van slagen?
Dit advies is in ieder geval gebaseerd op:
1. Datgene wat de student laat zien tijdens het lesbezoek door de IO. Dit lesbezoek heeft de
status van Assessmentles, zoals geformuleerd in de Handleiding Afstuderen Startbekwaam
niveau 4 2021-2022. De IO observeert en beoordeelt deze les met het Beoordelingsformulier
Afstuderen Startbekwaam2. Als de IO constateert dat de kwaliteit van het lesgeven op
niveau 4 is, ontvangt de student een go voor zijn Assessmentles.
2. De vaststelling door de IO dat de student over de benodigde voorwaardelijke
vakinhoudelijke, pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden beschikt om de
LERs op niveau 4 te kunnen aantonen. Dat kan de IO doen op basis van behaalde en nog te
behalen vakken en studiepunten.
Aanvullend voor dit advies zijn (niet verplicht, maakt het advies wel sterker):
3.
4.
5.
6.

Het oordeel van de schoolopleider (SO)
Het oordeel van de werkplekbegeleider (WPB)
De studievoortgang van de student
Overige, nl….

Werkwijze
1
2

De rol van IO wordt in sommige gevallen vervuld door de SLC.
Dit beoordelingsformulier staat op Hint

De Handleiding Afstuderen Startbekwaam niveau 4 2021-2022 is leidend. Dit addendum is daarbij
een beknopte aanvulling voor de studenten die hiervoor in aanmerking komen. De student dient zich
te houden aan de in de handleiding geschetste procedures voor Assessmentles, portfolio en CGI.
Inschrijven
Inschrijven voor Osiris in voor het Afstuderen Startbekwaam bij de cursuscode zoals vermeld in het
StudieVoortgangsOverzicht (SVO) kan pas ná toestemming door de examencommissie, zie de
beschrijving onder het kopje ‘Examencommissie’.
Advies
De Student vult het formulier Toestemming Afstuderen Startbekwaam zonder één of meer
tussenliggende niveaus te hebben afgerond (zie bijlage bij dit addendum) in. De IO vult het formulier
verder in en mailt een onderbouwd advies naar de student (cc naar SLC en SO). Een advies kan alleen
positief zijn als de punten 1 en 2 positief zijn.
Examencommissie
Met dit positieve advies vraagt de student toestemming aan de Examencommissie om zijn
Afstuderen Startbekwaam te vervolgen volgens de aanwijzingen uit de Handleiding Afstuderen
Startbekwaam 2021-2022. Zodra de toestemming verleend is, kan de examencommissie zorgen voor
inschrijving bij de juiste code (omdat de student formeel niet aan de toegangseisen voldoet, omdat
hij een voorgaand niveau niet heeft gehaald, kan hij dat niet zelf doen) en kan de student verder met
de voorbereiding van zijn Afstuderen Startbekwaam.
Leerresultaten
Studenten die hun Afstuderen Startbekwaam willen behalen, dienen alle 10 leerresultaten (LERs) van
de drie bekwaamheidseisen (Pedagogisch, (Vak)didactisch en Professioneel handelen) op niveau 4
aan te tonen.
De leerresultaten zijn zodanig opgebouwd dat een LER van niveau 4 de betreffende LER van de
andere niveaus includeert. In de voorbereiding moet de student de LERs van alle niveaus bestuderen,
zodat de student een goed beeld heeft van de LERs op de verschillende niveaus en een goede
inschatting kan maken van wat hem gevraagd wordt bij Afstuderen Startbekwaam3.
Toetsing
De afsluiting van stage niveau 4 is het Afstuderen Startbekwaam, waarin de student de tien LERs op
niveau 4 aantoont. Om dit te kunnen vaststellen, baseren de assessoren zich op de volgende
bronnen:
- De Assessmentles
- Het portfolio Afstuderen Startbekwaam
- Het Criterium Gericht Interview (CGI).
Assessmentles
Met de Assessmentles stelt de opleiding vast of de student inderdaad de observeerbare delen van de
LERs op niveau 4 laat zien. Als assessor 1 (de IO, zie de Handleiding Afstuderen Startbekwaam 20212022) een go geeft op basis van deze les, heeft de student maximaal 10 lesweken de tijd om zijn
portfolio Afstuderen Startbekwaam in te leveren. Met een no go heeft de student de gelegenheid om
in de 10 daaropvolgende lesweken zich nog verder te ontwikkelen en vervolgens een nieuwe
Assessmentles af te spreken. Als dit niet reëel is, dan dient de student eerst niveau 3 af te sluiten.
Het portfolio en CGI

3

Een overzicht van alle LERs van alle niveaus zijn te vinden op Hint.

Voor het portfolio en CGI zijn geen verschillen met het reguliere Afstuderen Startbekwaam, zie de
Handleiding Afstuderen Startbekwaam 2021-2022 op Hint. Er zijn twee aanpassingen:
1. In de verplichte inhoudsopgave wordt gevraagd om de Leeras eind niveau 3. Dit vervalt.
2. In de verplichte inhoudsopgave wordt gevraagd om een bewijs van het behalen van niveau 3.
Dit vervalt. In plaats daarvan voegt de student het formulier Toestemming Afstuderen
Startbekwaam zonder een of meer tussenliggende niveaus te hebben afgerond toe, inclusief de
door de Examencommissie verleende toestemming.
Toekenning punten voor (ontbrekende onderdelen van) stage niveau 1, 2 en/of 3
Zodra de student zijn Afstuderen Startbekwaam heeft behaald, ontvangt hij ook de ontbrekende
punten voor stage niveau 1, 2 en/of 3. De IO noteert het behaalde resultaat van Startbekwaam (bv.
een V of G) ook in voor de niveaus 1, 2 en/of 3 in Osiris.
Termijn
Als een student in aanmerking kan komen voor het aantonen van niveau 4 zonder de onderliggende
stageniveaus afzonderlijk aan te tonen, dan maakt de Assessmentles deel uit van het advies. De
termijn tussen het ontvangen van de go voor de Assessmentles en de aanvraag van het CGI is
maximaal 10 lesweken, anders is de ‘go’ niet meer geldig en moet de Assessmentles over. Dat
betekent dat als de toestemming wordt aangevraagd, verwacht wordt dat de student direct kan
starten of al bezig is met het samenstellen van het Portfolio Assessment Startbekwaam.

Bijlage: Formulier Toestemming Afstuderen Startbekwaam zonder een of meer tussenliggende
niveaus te hebben afgerond, in te dienen bij Examencommissie
In te vullen door student:
Naam
Studentnummer
Opleiding
Deeltijd/voltijd/….
Naam/e-mail SLC
Naam/e-mail IO
Naam/e-mail SO
Studeert sinds (datum)
Verwacht af te studeren (datum)
Studievoortgang in EC
Motivatie voor deze aanvraag
Plaats:……………………………., Datum:………………………………………
Handtekening student:………………………………………………………
In te vullen door IO:
Naam IO
Advies starten met Afstuderen
Startbekwaam
1. Lesgeven5

Positief
/negatief

Onderbouwing4

2. Voorwaardelijke kennis
en vaardigheden6
Aanvullend (niet verplicht):
3. Oordeel SO
4. Oordeel WPB
5. Studievoortgang
6. Overige, nl….

Plaats:……………………………., Datum:………………………………………

4

Zorg voor een goede onderbouwing om de examencommissie te overtuigen van deze aanvraag. Baseer de
onderbouwing op de bijgeleverde stukken, benoem met behulp van de LERS concreet gedrag/ eigenschappen,
waarom student in aanmerking zou moeten komen voor deze regeling.
5
Moet positief zijn en dat blijkt uit de behaalde go voor de Assessmentles op het ingevulde en ondertekende
Beoordelingsformulier Afstuderen Startbekwaam, dat als bijlage bij deze aanvraag wordt ingeleverd bij de
Examencommissie.
6
Moet positief zijn. Op basis van de nog te behalen punten moet het voor de student haalbaar kunnen zijn om
vóór 31-8-2022 te kunnen afstuderen.

Handtekening IO:………………………………………………………
Toestemming verleend door Examencommissie:
Plaats:……………………………., Datum:………………………………………
Handtekening Examencommissie:………………………………………………………

